
 

 

 
CONSORTIUM STERKER OP EIGEN BENEN 

GENEESKUNDE VOOR MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN 

DE AVG-PRAKTIJK 

 

Ieder mens 

wil zo sterk mogelijk ’op eigen benen’ staan (letterlijk en figuurlijk), maar niet iedereen kan dat even 

goed. Mensen met verstandelijke beperkingen hebben daar bijvoorbeeld soms moeite mee.  

Sterker op eigen benen biedt hen ondersteuning. 

 

Onze missie 

is het bevorderen van de gezondheid en de gezondheidszorg van mensen met verstandelijke 

beperkingen door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.  

 

Ons doel 

is om, met behulp van onderzoeksresultaten, de hulp en de zorg verbeteren en mensen met 

verstandelijke beperkingen de kans bieden om sneller, steviger en/of langer op eigen benen te staan. 

Zo kunnen ze de regie over hun eigen leven behouden, herstellen of verbeteren. 

 

Het consortium Sterker op eigen benen  

is een samenwerkingsverband van de zorginstellingen Pluryn, Dichterbij en Siza en het Universitair 

Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen. Wij werken intensief samen op het gebied van 

onderzoek, onderwijs en scholing. Voor meer informatie over onze activiteiten klik hier. (hier = link 

naar www.sterkeropeigenbenen.nl) 

 

Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen 

is een onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud te Nijmegen. Sinds 

2009 is Henny van Schrojenstein Lantman – de Valk hoogleraar Geneeskunde voor mensen met 

verstandelijke beperkingen. Voor meer informatie over onze activiteiten klik hier. (hier = link naar 

http://www.umcn.nl/Research/Departments/eerstelijnsgeneeskunde/gmvb/Pages/default.aspx)  

 

De AVG-praktijk  

is het hart van onze patiëntenzorg en onderdeel van de academische huisartsenpraktijk Universitair 

Gezondheidscentrum Heyendael. Onze AVG-praktijk is het eerste speciale spreekuur voor mensen 

met verstandelijke beperkingen binnen een academische huisartsenpraktijk in de regio Oost-

Nederland. Mensen met verstandelijke beperkingen kennen specifieke gezondheidsproblematiek en 

vragen vaak een andere benadering. De arts voor verstandelijk gehandicapten is hierin 

gespecialiseerd en kan een belangrijke schakel zijn tussen patiënt en huisarts of specialist. De AVG 

binnen de AVG-praktijk is geen vervanging van de eigen huisarts, maar een waardevolle aanvulling. 

Voor meer informatie over de AVG-praktijk en de verwijsmogelijkheden, klik hier. (hier = link naar 

http://ugc-heyendael.praktijkinfo.nl/pagina/29/spreekuur-mensen-met-verstandelijke-beperkingen/)  


